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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Pada (n=50, a=5%, df=48), maka diperoleh t-tabel 2,011. Uji 

validitas kuesioner terlihat t-hitung > t-tabel dalam semua bagian 

pertanyaan dan dapat disimpulkan penelitian memiliki ketepatan dan 

ketelitian instrumen penelitian (kuesioner) yang baik dalam melakukan 

fungsi ukurnya. 

Tabel 5.1 

Tabel Uji Validitas 

Variabel 
Nilai 

Sig. Keterangan 
Korelasi 

Pendapatan   

Y 

1 0,374 0,007 Valid 

2 0,274 0,054 Valid 

3 0,366 0,009 Valid 

4 0,587 0,000 Valid 

5 0,584 0,000 Valid 

6 0,406 0,003 Valid 

7 0,579 0,000 Valid 

8 0,037 0,000 Valid 

Pendidikan   

X1 

1 0,748 0,000 Valid 

2 0,560 0,000 Valid 

3 0,582 0,000 Valid 

4 0,095 0,510 Valid 

5 0,670 0,000 Valid 

6 0,783 0,000 Valid 

Jumlah Anggota   
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Keluarga 

X2 

1 0,791 0,000 Valid 

2 0,738 0,000 Valid 

3 0,437 0,001 Valid 

4 0,334 0,018 Valid 

5 0,365 0,009 Valid 

Lama Kerja   

X3 

1 0,290 0,041 Valid 

2 0,693 0,000 Valid 

3 0,688 0,000 Valid 

Jam Kerja   

X4 

1 0,824 0,000 Valid 

2 0,512 0,000 Valid 

3 0,386 0,006 Valid 

4 0,606 0,000 Valid 

Usia   

X5 

1 0,928 0,000 Valid 

2 0,946 0,000 Valid 

3 0,936 0,000 Valid 

4 0,917 0,000 Valid 

  Sumber : data primer, diolah (2019) 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan 

tanggapan responden terhadap item pernyataan angket berdasarkan 

pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

yang diajukan. 

Tabel 5.2 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

0,720 6 

Sumber : data primer, diolah (2019) 
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Pada (n=50, α=5%, df= 48), diperoleh t-tabel 2,011. 

Artinya jumlah responden adalah 50, dengan tingkat signifikansi 

0,05, dan nilai dfnya adalah 48 yang berarti nilai N-2 yaitu 50-2 = 

48. Uji Reliabilitas untuk menguji keterandalan kuesioner TCM 

terlihat Cronbach alpha>0,600 yaitu 0, 720 > 0,600. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa angket reliabel. 

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik dilakukan terhadap data yang akan digunakan 

dalam analisis regresi linear berganda. Pada pengujian ini terdiri dari 

beberapa jenis pengujian antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas 

1. Uji Normalitas 

  Uji Normalitas digunakan untuk melihat sebaran data pada 

variabel yang dianalisis, apakah variabel-variabel tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Menurut Setiawan (2015), ada dua 

cara untuk mengetahui data normal atau tidak, yaitu dengan analisis 

grafik atau uji statistik. Uji statistik Kolmogorov-Smirnovdan 

Shapiro-Walk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak atau dengan nilai signifikansi > 0,05. 
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Tabel 5.3 

Uji Normalitas 

Uji Kolmogorov-Smirnov Keterangan 

Asymp. Sig (2-tailed) 
 

0,429 Normal (> 0,05) 

Sumber :data primer,diolah (2019) 

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh 

dari test of normatily dengan uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,429 

adalah lebih besar daripada nilai alpha (α) yaitu 5% atau 0,05. 

Sehingga, dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data telah 

terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada 

atau tidaknya penyimpangan antara variabel dependen dengan 

variabel independen dalam model regresi. Menurut Setiawan (2015), 

untuk menguji multikolinearitas yaitu melihat nilai VIF pada variabel. 

Jika nilai VIF < 10 maka data bebas dari multikolinearitas. 

Tabel 5.4 

Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Pendidikan (X1) 0,763 1,310 

Jumlah Anggota Keluarga (X2) 0,935 1,069 

Lama Kerja (X3) 0,835 1,198 

Jam Kerja (X4) 0,971 1,030 

Usia (X5) 0,891 1,123 

Sumber : Data primer, diolah (2019) 
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Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas 

dan bisa dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan independent 

variabel lebih besar dari 0,1 dengan nilai Variance Inflation Factors 

(VIF) kurang dari (<) 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat masalah multikolinearitas antar independent variable atau 

dengan lain asumsi non multikolinearitas pada uji ini terpenuhi dalam 

model regresi.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau 

pengamatan ke pengamaan yang lain. Jika residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedasitas. Jika varian berbeda, disebut heteroskedasitas. Uji 

heteroskedasitas ini dilakukan untuk melihat atau untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik pada model regresi. 

Tabel 5.5 

Uji Heteroskedasitas 

 

Variabel Sig 

Pendidikan (X1) 0,911 

Jumlah_anggota_keluarga (X2) 0,286 

Lama_kerja (X3) 0,695 

Jam_kerja (X4) 0,430 

Usia (X5) 0,531 

Sumber : Data Primer, diolah (2019) 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel 

independen yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga, lama kerja, 



64 
 

jam kerja, usia tidak mengalami atau tidak adanya heteroskedasitas 

pada model regresi dengan melihat nilai signifikansi pada tabel yaitu > 

0,05. 

C. Uji Statistik 

1. Uji-t 

Uji t-statistik dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh 

variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Menurut Anggraeni (2015), uji t-statistik parsial dilakukan guna 

mengetahui signifikansi parsial antar variabel independen dengan 

variabel dependennya. Dengan asumsi variabel independen yang konstan. 

Tabel 5.6 

Uji t 

 

Variabel 
Standarized 

coeficient β 

t-

Hitung 
Sig 

Keteranga

n 

Pendapatan  2,771 0,008 Signifikan 

Pendidikan (X1) 0,300 2,152 0,037 Signifikan 

Jumlah_anggota_kel

uarga (X2) 
-0,056 0,441 0,661 

Tidak 

Signifikan 

Lama_kerja (X3) 0,282 2,113 0,040 Signifikan 

Jam_kerja (X4) 0,306 2,471 0,017 Signifikan 

Usia (X5) 0,013 0,098 0,922 
Tidak 

Signifikan 

Sumber : Data primer, diolah (2019) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. H0 ditolak jika nilai signifikansi < 0,05 yang 

berarti bahwa terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Ha diterima jika nilai signifikansi > 0,05 
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yang berarti bahwa terdapat cukup bukti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

a. Variabel Pendidikan 

Pada hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap  jumlah pendapatan yang 

dihasilkan produksi Industri Emping Melinjo. Hipotesis alternatif 

(Ha) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah pendapatan yang dihasilkan tenaga kerja pada 

industri emping melinjo. Variabel pendidikan signifikan pada taraf 

5% atau (α = 0,05) maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,011. Berikut 

adalah kriteria pengambilan keputusannya : 

1) Jika nilai thitung  < ttabel atau nilai signifikannya lebih besar 

(>) dari alpha (α), maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikatnya atau tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. 

2) Jika nilai thitung> ttabel atau nilai signifikannya lebih kecil (<) 

dari alpha (α), maka H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 

berarti bahwa terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan 

Berdasarkan tabel 5.6, nilai t-statistik atau thitung variabel 

pendidikan sebesar 2,152 dan tingkat probabilitasnya 0,037 lebih 

besar dari 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 
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ditolak dan Ha diterima. Berarti variabel pendidikan berpengaruh 

terhadap  jumlah pendapatan yang diterima tenaga kerja industri 

emping melinjo. Nilai koefisien pendidikan sebesar 0,213. Nilai 

koefisien ini bernilai positif, berarti pendidikan berpengaruh positif 

terhadap terhadap  jumlah pendapatan yang diterima oleh tenaga 

kerja pada Industri Emping Melinjo.  

b. Variabel Jumlah Anggota Keluarga 

Pada hipotesis nol (H0) jumlah anggota keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan yang diterima 

tenaga kerja pada industri emping melinjo. Pada Hipotesis 

alternatif (Ha) tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap jumlah pendapatan. Variabel tingkat pendapatan 

signifikan pada taraf α = 0,05, dengan nilai tabel sebesar 2,011. 

Berikut adalah kriteria pengambilan keputusannya : 

1) Jika nilai thitung  < ttabel atau nilai signifikannya lebih besar 

(>) dari alpha (α), maka H0 diterima, artinya masing-

masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikatnya atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

2) Jika nilai thitung> ttabel atau nilai signifikannya lebih kecil (<) 

dari alpha (α), maka H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 

berarti bahwa terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan 
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Berdasarkan tabel 5.6, nilai t-statistik atau t hitung variabel 

jumlah anggota keluarga sebesar koefisien 0,441 dimana lebih 

kecil dari 2,011 dan tingkat probabilitasnya 0,661 yang lebih besar 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak 

dan Ha diterima. Berarti variabel jumlah anggota keluarga tidak 

mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima tenaga kerja 

pada industri emping melinjo. 

c. Variabel Lama Kerja 

Pada hipotesis nol (H0) lama kerja berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah pendapatan yang terima tenaga kerja Industri 

Emping Melinjo. Pada Hipotesis alternatif (Ha) lama kerja 

berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pendapatan. 

Variabel lama kerja signifikan pada taraf α = 0,05 dengan nilai 

tabel sebesar 2,011. Berikut adalah kriteria pengambilan 

keputusannya : 

1) Jika nilai thitung  < ttabel atau nilai signifikannya lebih besar 

(>) dari alpha (α), maka H0 diterima, artinya masing-

masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikatnya atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

2) Jika nilai thitung> ttabel atau nilai signifikannya lebih kecil (<) 

dari alpha (α), maka H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 

berarti bahwa terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan. 
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Berdasarkan tabel 5.6, nilai t-statistik atau t hitung variabel 

lama kerja sebesar 2,113 dimana lebih besar dari 2,011 dan tingkat 

probabilitasnya 0,040 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

variabel lama kerja mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan 

diterima tenaga kerja industri emping melinjo. Nilai koefisien lama 

kerja sebesar  0,506. Nilai koefisien ini bernilai positif berarti lama 

kerja berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan yang 

diterima tenaga kerja industri Emping Melinjo. 

d. Variabel  Jam Kerja 

Pada hipotesis nol (Ho) jam kerja berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah pendapatan yang diterima tenaga kerja Industri 

Emping Melinjo. Pada Hipotesis alternatif (Ha) jam kerja 

berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pendapatan. 

Variabel jam kerja signifikan pada taraf α = 0,05, dengan nilai 

tabel sebesar 2,011. Berikut adalah kriteria pengambilan 

keputusannya : 

1) Jika nilai thitung  < ttabel atau nilai signifikannya lebih besar 

(>) dari alpha (α), maka H0 diterima, artinya masing-

masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikatnya atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

2) Jika nilai thitung> ttabel atau nilai signifikannya lebih kecil (<) 

dari alpha (α), maka H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 
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berarti bahwa terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan 

Berdasarkan tabel 5.6, nilai t-statistik atau thitung variabel 

jam kerja sebesar 2,471 dimana lebih besar dari 2,011 dan tingkat 

probabilitasnya 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti 

variabel jam kerja mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

diterima tenaga kerja Industri Emping Melinjo. Nilai koefiesien 

jam kerja sebesar 0,457. Nilai koefisien ini bernilai positif berarti 

variabel jam kerja berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan.  

e. Variabel Usia 

Pada hipotesis nol (H0) usia berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah pendapatan yang diterima tenaga kerja Industri 

Emping Melinjo. Pada Hipotesis alternatif (Ha) usia berpengaruh 

tidak signifikan terhadap jumlah pendapatan. Variabel usia 

signifikan pada taraf α = 0,05, dengan nilai tabel sebesar 2,011. 

Berikut adalah kriteria pengambilan keputusannya : 

1) Jika nilai thitung  < ttabel atau nilai signifikannya lebih besar 

(>) dari alpha (α), maka H0 diterima, artinya masing-

masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikatnya atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

2) Jika nilai thitung> ttabel atau nilai signifikannya lebih kecil (<) 

dari alpha (α), maka H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini 
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berarti bahwa terikatnya atau terdapat hubungan yang 

signifikan 

Berdasarkan tabel 5.6, nilai t-statistik atau t hitung variabel 

jam kerja sebesar 0,098 dimana lebih kecil dari 2,011 dan tingkat 

probabilitasnya 0,922 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan Ha ditolak. Berarti 

variabel usia tidak mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

diterima tenaga kerja Industri Emping Melinjo. Nilai koefisien usia 

sebesar 0,008 yang berarti tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

positif terhadap jumlah pendapatan yang diterima tenaga kerja 

Indutri Emping Melinjo. 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan tingkat kesalahan atau signifikansi sebesar 5 % (0,05). 

Apabila Fhitung> Ftabel maka semua variabel dependen berpengaruh 

terhadapvariabel dependen (Gujarati, 2007). 

Tabel 5.7 

Uji F 

 

Model F Signifikansi 

Regresion 

Residual 

Total 

4,666 0,002 

Sumber : Data primer, diolah (2019) 

Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Untuk mengetahui 
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apakah variabel pendidikan, jumlah anggota keluarga, lama kerja, jam 

kerja dan usia mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang 

diterima tenaga kerja industri emping melinjo. 

Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = β3 = 0 tidak terdapat pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 terdapat pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Sedangkan ketentuannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima 

b. Jika Fhitung > Ftabel, makaH0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikatnya atau terdapat hubungan yang signifikan.  

Nilai f hitung sebesar 4,666 dimana > dari f tabel sebesar dan 

tingkat probabilitas signifikan f statistiknya sebesar 0,002 sehingga ke 

lima variabel yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga, lama kerja, 

jam kerja dan usia secara stimulan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diterima tenaga kerja industri emping 

melinjo 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R2 merupakan perbandingan antara dependen yang dijelaskan 

oleh variabel independen. Besarnya R2 tidak mempunyai ukuran pasti 

dan dapat dikatakan tepat pada model regresi 
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Tabel 5.8 

Uji Koefiesien Determinasi 

4.  

Adjusted R Square 0,589 

Sumber : Data primer, diolah (2019) 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa jauh 

model menerangkan variabel dependen.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variasi variabel independen menjelaskan variabel 

dependen terbatas dan juga sebaliknya. Dari tabel 5.8 nilai R2 

sebesar 0,589 atau 58,9 % variasi pendapatan dijelaskan pendidikan, 

jumlah anggota keluarga, lama kerja, jam kerja dan usia. Sisanya 

sebesar 0,411 atau 41,1 % dipengaruhi variasi lain di luar model.
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